
 

Föreskrivningstexter Absoflex 
Rumsbeskrivning: ”Lokalen skall klara kraven för Ljudklass A enligt SS 25268:2007 med avseende på 

efterklangstid, i bruksskede. Åtgärdade rum skall kontrollmätas, med avseende på efterklangstid, 

efter montage.” 

Nedanstående är förslag till föreskrivningstexter för ett antal av våra produkter. Format och 

upphängning bör anpassas till den aktuella produkten som förskrivs.   

- ”Ljudabsorbent Absoflex Palett tak med Distansbyglar, format 1200x600x50. Takmonterad 
ljudabsorbent monterad styckvis jämnt fördelat över takytan. Den glasfiberinklädda 
stenullsabsorbenten monteras med vitlackerade metallbyglar. Vändbar akustikskiva. 
Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 11654. Monteras enligt tillverkarens 
montageanvisning.(Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)” 
 
 

- ”Ljudabsorbent Absoflex Anslagstavla, format 1200x1000x50. Väggmonterad 
ljudabsorberande Anslagstavla monteras med metallbyglar dikt an väggytan enligt 
tillverkarens montageanvisning. Vändbar akustikskiva. Ytskikt av färgat Trevira-tyg helomvikt 
runt stenullskiva. Uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 44987. (Tillverkare: B&L Lund AB – 
absoflex 0500-491355)” 
 

- ”Ljudabsorbent Absoflex Anslagstavla Väggbeklädnad.  Monteras med vit metallprofil runt 
om. Vändbar akustikskiva. Ytskikt av färgat Trevira-tyg helomvikt runt stenullskiva.  Uppfyller 
absorptionsklass A enligt ISO 44987. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)” 
 

- ”Ljudabsorbent Absoflex Renett Tak Vit, format 1200x600x50. Hygienabsorbent monterad i 
trådkorg. Fällbar upphängning för att underlätta rengöring.  Ljudabsorbenten är omsluten 
med polyetenplast. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)”  
 

- ”Ljudabsorberande Absoflex Skärmvägg med ytskikt av färgat Trevira-tyg, ramformat 
1867x1259x69 mm. Skärmarna konstruerade med bokfolierad MDF. Skärmväggarna 
monteras med justerbara fötter alternativt låsbara hjul. Kopplingsbeslag möjliggör 
ihopkoppling av flera moduler med möjlighet att vinkelställa skärmar i valfri vinkel. 
Ljudabsorberande absorbent med absorptionsklass A synlig på båda sidor av skärm. 
(Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355) ” 
 

- ”Ljudabsorberande Absoflex Soft textildraperi monterad med skensystem. Draperiet skall 
vara tillverkat med 25 mm tjocka ljudabsorberande mineralullskivor. Monteras med antingen 
tak- eller väggfästen. (Tillverkare: B&L Lund AB – absoflex 0500-491355)” 
 

- ”Väggmonterad stryktålig Absoflex Slagtavla, format 1200x1000x50. Ytskikt av Trevira-tyg. 
Monteras stående/liggande, dikt an mot väggytan i vistelsehöjd. (Tillverkare: B&L Lund AB – 
absoflex 0500-491355)” 
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